
 

 Pràctiques de conversa. Recursos 

Ara tots plegats - 8 
 
Durant les sessions del Xerrem sempre hi ha un moment oportú per fer, tots plegats, un joc o una 
activitat senzilla, divertida i alhora útil per aprendre alguna paraula, frase, manera de dir... 
 

Fer, fer i fer 
 
Objectiu:   Explicar frases fetes que contenen el verb fer. 
Temps:  10 minuts 
Procediment i material: 
 
El català amb les seves variants, és la llengua llatina que més utilitza el verb fer i, a més a més, la que ho fa amb 
més matisos. A continuació hi ha una llista amb algunes frases fetes fetes, construïdes amb aquest verb. Cal que 
els components del grup diguin si saben què significa, que ho expliquin o que ho preguntin. Trieu les més 
adequades al nivell dels xerraires 
 

fer aigües  = flaquejar, començar a dubtar, a vacil·lar, en una empresa, una creença, una opinió, etc. 

fer tots els papers de l’auca  = adoptar les més diferents actituds o opinions per pura conveniència. 

fer avinent  = fer present, recordar. 

fer ballmanetes  = en el llenguatge infantil, picar de mans. 

fer-se la barba d’or  = fer-se ric. 

fer befa  = burlar-se d’algú. 

fer calaix  = guanyar diners en un comerç. 

fer campana = deixar d’assistir a una classe, a l’escola. 

fer cisa  = distreure fraudulentament (part d’una quantitat). 

fer dissabte  = fer la neteja i endreça de la casa, d’una habitació, etc. 

fer el negoci d’en Robert de les cabres = fer un mal negoci.  

fer embuts = parlar d’una manera confusa o incompleta. 

fer escudella  = fer fàstic, empipar. 

fer figa  = fallar o fallir. 

fer l’arquet  = contrariar o obstaculitzar un propòsit. 

fer la gara-gara  = tractar de plaure algú amb afalacs, llagots, compliments. 

fer goig  = fer bo de mirar una cosa per la seva bellesa. 

fer la guitza  = importunar algú, destorbar-lo de reeixir. 

fer llufa = una bomba, un petard, cremar-se sense explotar. 

fer malves  = ésser mort i enterrat. 

fer mans i mànigues  = esforçar-se molt. 

fer una martingala = fer una trampa, enganyar. 

fer el mec  = fer coses per a cridar l’atenció de la gent. 

fer morros  = mostrar amb la cara estar enutjat. 

fer nones  = dormir.  

fer l’orni  = fer com qui no sent el que es diu, no donar-se per al·ludit. 

fer patxoca  = fer goig, una persona, per la seva presència, elegància, etc.  

fer peça  = agradar 

fer el préssec  = deixar-se enredar, caure en el ridícul. 

fer la rateta = projectar sobre alguna cosa la llum reflectida per un mirallet. 

fer salat  = arribar tard a un lloc. 

fer l’ull viu = avivar l’enteniment. 

fer la viu-viu  = anar tirant, anar passant la vida com hom pot. 

fer xixines = trencar una cosa i reduir-la a miques. 

 


